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Projednáno v:  
Usnesení RM z 9.12.2013 
 RM nedoporučuje ZM schválení úhrady znaleckého posudku „Autorizované hodnocení 
zdravotního rizika dopadu instalace a zprovoznění kalící linky v novém areálu firmy KAMAX, 
s.r.o. – městská část Turnova – Vesecko, podle zákona 258/2000 Sb“ ve výši 21.780,- Kč pro 
občanské sdružení Rohozecký okrašlovací spolek. 
(Hlasování:7/0/0) 

 
Zdůvodnění: 
Ve chvíli zadání posudku nebylo Město přizváno ke společné formulaci zadání.  Výsledkem studie 
je příliš obecných, nekonkrétních  závěrů, které lze v argumentačním souboji jen těžko použít. 
 

Vztah k rozpočtu města: 21 780,-Kč 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Dovolujeme si požádat o úhradu finančních nákladů na pořízení znaleckého posudku od 

Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem pod názvem „Autorizované hodnocení zdravotního rizika 

dopadu instalace a zprovoznění kalící linky v novém areálu firmy KAMAX, s.r.o. – městská část 

Turnova – Vesecko, podle zákona 258/2000 Sb“ ve výši 21.780,- Kč. 

Posudek byl zadán v průběhu stavebního řízení o vestavbě kalící linky do objektu firmy 

KAMAX, s.r.o. na Vesecku. Abychom se jako účastník řízení mohli k této záležitosti vyjádřit, zajistili 

jsme u Zdravotního ústavu Ústí n./L. odborné posouzení vlivu tohoto strojírenského provozu na zdraví 

obyvatel. 

Studie posuzuje znečišťující látky a hodnotí nebezpečnost jednotlivých škodlivin za použití 

moderních metodických postupů. Ve svém závěru MUDr. Rychlíková doporučuje zajistit pravidelné 

sledování koncentrací látek, souvisejících s novou výrobou a dopravou a to hlavně částic polétavého 

prachu PM10 (jež se dle studie jeví jako největší problém) a oxidu dusičitého NO2.  

Posudek byl hrazen z vlastních zdrojů občanského sdružení Rohozecký okrašlovací spolek. 

Jelikož jsme neziskovou organizací a prostředky na svou činnost zajišťujeme převážně 



dobrovolnickými aktivitami našich členů, představuje pro nás částka, kterou jsme zaplatili za posudek, 

velkou položku v rozpočtu.  

Stavební řízení ve věci povolení vestavby kalící linky dosud běží. Domníváme se, že tato 

nezávislá studie přináší nové důležité informace, které by v rámci komplexního a objektivního 

zhodnocení neměly být opomenuty. Těší nás, že jsme mohli tyto informace zajistit a rádi je dáme 

všem zúčastněným stranám k dispozici.  

 

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, 

Naše občanské sdružení Rohozecký okrašlovací spolek, o. s. (R.O.S.O.S) je v současné době 

účastníkem stavebního řízení ve věci dodatečného povolení stavby – vestavby kalící linky do 

stávajícího logisticko-administrativního komplexu firmy Kamax, s.r.o v průmyslové zóně Vesecko. 

Protože vznik našeho občanského sdružení byl před třemi lety motivován hlavně potřebou udržet a 

zkvalitňovat životní podmínky obyvatel vsi a blízkého okolí, nebylo a není nám lhostejné, co se před 

rokem začalo dít v průmyslové zóně Vesecko. 

Obyvatelé  Malého Rohozce jsou bezprostředními sousedy této zóny a  proto je pochopitelně 

zajímá, jakým způsobem a do jaké míry ovlivní velký strojírenský závod za jejich ploty pohodu jejich 

bydlení. 

Jakožto zodpovědný účastník všech stavebních řízení v rámci investic firmy KAMAX 

v průmyslové zóně se spolek pustil do prověřování a ověřování nejrůznějších podkladů, předložených 

investorem v rámci těchto řízení. Některé zásadní informace nám ale k zodpovědnému posouzení 

chyběly a proto jsme se rozhodli nechat si vypracovat dodatečné posudky a studie na vlastní náklady. 

Oslovili jsme tedy experty z příslušných oborů. V současnosti vlastníme zpracovaný znalecký posudek 

od pana J. Krajči o celkovém vlivu stavby na životní prostředí, posudek od soudního znalce z oboru 

hutnictví prof. Ing. Karla Matochy a hodnocení zdravotního rizika dané kalící linky od MUDr. Evy 

Rychlíkové ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. 

Na základě informací, které jsme čerpali z těchto odborných studií, jsme po konzultaci 

s právníkem sestavili kvalifikované námitky proti udělení souhlasu k vestavbě kalící linky, které jsme 

předložili stavebnímu úřadu v Turnově k posouzení. 

I vám bychom rádi nabídli k přemýšlení pár bodů, neboť spuštění velkého strojírenského 

závodu s nepřetržitým provozem bude mít vliv na všechny obyvatele Turnova, nejen na nejbližší okolí. 

Nedávno se nám dostal do rukou článek o nové cyklostezce z Turnova do Líšného. Mimo jiné 

se v něm psalo, proč byl na většině stezky z Rakous použit jen minerální beton (mechanicky 

zpevněné kamenivo) a ne asfalt. Jako zdůvodnění bylo uvedeno, že je stezka na hranici CHKO a tak 

chtěli (a museli) být tvůrci stezky k přírodě šetrnější… A přitom na druhé straně hodlá KAMAX ve 

svém zdejším areálu postavit tři kalicí linky, s celkovou kalicí kapacitou 31.500 TUN oceli ročně, 

spotřebou mnoha tun chemikálií a spotřebou zemního plynu přes 5.000.000 m3 ročně Víte, jak daleko 

je hranice CHKO od kalírny? Necelých 500 m! 

Dále tu máme problém hydrogeologický: hned naproti areálu firmy Kamax (ca. 20 m) je 

hranice mnohahektarového pásma vodního zdroje II. stupně. Mluvíme zde o zdrojích pitné vody pro 

valnou část Turnova. Ve svém znaleckém posudku poukazuje J. Krajča na skutečnost, že „stovky 

metrů vzdáleností ve směru hydraulického spádu za vhodných podmínek, především 

hydrometeorologických situací (tání sněhu, silných dešťů) mohou vůbec nehrát roli v procesech 

difúze, disperze a migrace ve zdejším propustném prostředí kvarterních zemin s existencí horizontu 

podzemních vod. ... NO2 v přízemní atmosféře oxiduje na kyselinu dusičnou HNO3 a při jejím 



vstupu se srážkami do půdy vytvoří reakcí především s kalcitem a jinými alkalickými prvky v půdě 

(např. karbonáty) dusičnany za úniku CO2. Tento proces je obecně nežádoucí a je v řadě lokalit 

s průmyslovou výrobou s obdobnými exhalacemi příčinou zamoření půdy a podzemních vod nitráty. 

Jejich vliv na vznik rakoviny např. tlustého střeva si může každý přečíst na internetu...“.Nebojíte se o 

to, co budete pít? 

Nyní se zamysleme na ovzduším: nebezpečný karcinogenní polétavý prach (PM10) vyčerpá 

díky jedné jediné lince limit pro hodinovou koncentraci i pro roční průměr z ca. 15,5 %, NO2 potom 

v roční koncentraci z ca. 26 % a v hodinové koncentraci dokonce ze skoro 60 % (!) (další látky 

menších koncentrací zde nezmiňujeme). K tomu ale musíte přičíst již existující současné znečištění 

vzduchu z jiných výrob, dopravy atd., což zatím nikdo neudělal! Zdravotní ústav ve svém 

Autorizovaném hodnocení zdravotního rizika dopadu instalace a zprovoznění kalicí linky (pozor, 

JEDNÉ kalicí linky, nikoli TŘECH, jak je plánováno) v novém areálu firmy KAMAX, s. r. o. dokonce mj. 

uvádí, že „dle výsledků současného stavu a předpokládaného přírůstku bude výsledná hodnota PM10 

v ovzduší představovat navýšení roční koncentrace o více jak 14 µg/m
3
, což představuje aditivní 

zvýšení celkové úmrtnosti exponované populace o 5,3 %, v případě dlouhodobé inhalace.“  

Možná stojí za to třeba zmínit i to, že kalírna páchne. V provozních lázních linky se používá 

(mimo dalších chemických sloučenin) ethanolamin a diethanolamin, které kromě toho, že jsou toxické, 

také zapáchají. Jestli nevěříte, zeptejte se v Nudvojovicích nebo si tam udělejte za bezvětří procházku 

– ucítíte sami. 

Na závěr malá třešnička na dort: v Kamaxu v Nudvojovicích se v současné době kalí ca. 

15.000 – 17.000 tun šroubů ročně (Kamax jistě může poskytnout přesná čísla), přičemž firma ročně 

vyrobí a prodá ca. 20.000 tun. Nová první kalicí linka na Vesecku je na spadnutí (Kamax ji jako černou 

stavbu, jak jste se možná dočetli i např. v MF Dnes dne 15. 8., již dávno postavil a nyní probíhá 

stavební řízení o dodatečném povolení stavby) a má kapacitu necelých 10.500 tun. Čili více než 

POLOVINA kapacity nové linky (a co teprve té plánované druhé a třetí) by se využívala, jak se 

zástupci Kamaxu nijak netají, pro šrouby, které vyrobí mateřský závod v Německu. Tam se totiž 

rozhodlo, že kalírna bude umístěna v Turnově, nikoli v Německu (o důvodech můžeme jen 

spekulovat). Ve výsledku tedy mají jezdit německé šrouby kamiony 600 km do Turnova na levné 

zakalení a pak zase pěkně 600 km zpátky... Co na to říká Váš zdravý selský rozum? 

Děkujeme za čas, který jste věnovali přečtení tohoto dokumentu. Pokud jste se i zamysleli nad 

položenými otázkami, děkujeme podruhé. Nemáme patent na rozum a chtěli jsme být poctiví ke všem 

zúčastněným. Proto jsme si objednali nezávislé studie od soudních znalců a Zdravotního ústavu, 

spolupracujeme se známou právní kanceláří a se sdružením Arnika. To ale není zadarmo. Ačkoli se 

nám se všemi odborníky podařilo sjednat výhodné ceny, i tak nás platby za posudky finančně 

vyčerpávají a nezbývají nám prostředky na další činnost spolku. Proto jsme vás chtěli požádat o 

proplacení nákladů na pořízení hodnotícího posudku od MUDr. Evy Rychlíkové ze Zdravotního ústavu 

ve výši 21.780,- Kč z prostředků města (fakturu samozřejmě doložíme). Tuto studii vkládáme do 

přílohy, abyste se i vy mohli seznámit se závěry, ke kterým paní doktorka došla. Samozřejmě vám rádi 

zašleme i zbývající dva znalecké posudky, pokud o ně budete mít zájem. 

Věříme, že nevnímáte naše aktivity kolem investic v průmyslové zóně jako a priori 

„potížistické“. Pouze se snažíme všemi prostředky dohlédnout na to, aby celá výstavba probíhala 

podle platné legislativy a s ohledem na unikum místa, kde vyrůstá. A kde vyrůstají i naše děti. 

Na závěr nám dovolte, abychom vás, naše Zastupitele, požádali o podporu při schvalování 

nové verze územního plánu města. Mnoho obyvatel Malého Rohozce se prostřednictvím námitky 

vyjádřilo pro zachování regulativů průmyslové zóny i v novém ÚP. Není podstatné, zda formou 

Regulačního plánu (stávajícího či nového) jakožto dokumentu, kde budou pečlivě a přesně popsány 

žádoucí a nežádoucí podnikatelské aktivity v dané lokalitě, či podrobnější specifikací povolených 

činností, uvedenou přímo v textu nového ÚP. Jsme si zcela jisti, že nestačí pouze vágní definice, která 



je součástí návrhu ÚP, ale že je třeba s ohledem na prostředí průmyslové zóny a hlavně jejího okolí 

(včetně obyvatel) konkretizovat provozy, pro které je oblast vhodná a které na hranici CHKO a do 

blízkosti obytné zóny nepatří. Budeme proto rádi, pokud využijete svých možností a podpoříte nás ve 

snaze prosadit do nového ÚP regulaci průmyslové zóny Vesecko. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města neschvaluje úhradu znaleckého posudku „Autorizované hodnocení zdravotního 

rizika dopadu instalace a zprovoznění kalící linky v novém areálu firmy KAMAX, s.r.o. – městská část 

Turnova – Vesecko, podle zákona 258/2000 Sb“ ve výši 21.780,- Kč pro občanské sdružení Rohozecký 

okrašlovací spolek.  

 

 

 


